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وزارة القــوى العاملــة

قـــرار وزاري

رقم 2016/10 

بت�صكيــل جلنــة لبحــث املطالـــب العماليـــة وحتديـــد اخت�صا�صاتهـــا

ا�ستنــــــادا اإلـــــى قانـــــــون العمـــــــل ال�ســـــادر باملر�ســـــوم ال�سلطانــــــي رقـــــــم 2003/35 ،

واإىل القــــــرار الــــوزاري رقــــــم 2006/294 ب�ســاأن تنظيــــــــم املفاو�ســة اجلماعيـــة والإ�ســـــراب 

ال�سلمــــي والإغــــــــالق ،

واإىل القـــــرار الـــــوزاري رقــــــم 2014/1 بت�سكيـــــل جلنــــــة لبحـــــث املطالــــب العماليـــــة ،

وبناء على ما تقت�سيــه امل�سلحــة العامـة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى 

ت�سكــل جلنـــة لبحـــث املطالـــب العماليـــة فـي املن�ســاآت التــي تقــدم خدمــات عامــة اأو اأ�سا�سيــة 

للجمهــــــور ، اأو فـــي املن�ســــاآت النفطــيـــة ، وامل�سافـــي البرتوليـــــة ، واملوانـــــئ ، واملطـــــارات ، 

برئا�ســــة وكيــل وزارة القــوى العاملـــة ل�ســـوؤون العمـــل ، وع�سويـــة كـــل مـــن :

1 - مدير عام املديريـة العامة للرعاية العمالية )نائبا للرئي�س( .

2 - نائـب رئيـ�س جملــ�س اإدارة غرفــة جتـارة و�سناعـة عمان .

3 - نائــب رئيــــ�س الحتــــاد العــــام لعمـــال �سلطنـــة عمـــان .

4 - ممثلـــــــي اأطــــــــراف النــــــــــزاع العمالـــــــي اجلماعـــــي .

وللجنة ال�ستعانة مبن تراه منا�سبا لبحث املطالب العمالية ، دون اأن يكون له �سوت معدود .

ويكون مدير دائرة التنظيمات النقابية باملديرية العامة للرعاية العمالية مقررا للجنة .
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املــادة الثانيــــة

يتــم تقديــم املطالــب العماليــة فـي املن�ســاآت امل�ســار اإليهــا فـي املـادة الأوىل من هذا القـرار 

اإلــى مقــرر اللجنــة عــن طــريــق النقابــة العماليــة باملن�سـاأة ، وتعقـد اللجنـة اجتماعهـا خالل 

)5( خم�سـة اأيـام عمـل من تاريـخ ت�سلمهـا للمطالـــب العماليـــة وعلى اللجنــة البــت فــي هـــذه 

املطالــب وفقــا لالإجــراءات واملواعيــد املن�ســو�س عليهــا فـي املــادة )20( مكررا من القــرار 

الوزاري رقم 2006/294 امل�سار اإليه . 

املــادة الثالـثــــة

تختـــ�س اللجنـــة ببحـــث املطالــب العماليـــة والبــت فيهـــا ومتابعــة اآليــة تنفيــذ الت�سويـــات 

التــي متـت ، كما يجــوز لهــا اأن تعهــد للمديريـــة العامــة للرعايـــة العماليـــة القيـــام باأعمـال 

التفتيـ�س على املن�ساأة فيما يتعلق باملطالب العمالية قبل البدء فـي ت�سوية النزاع .

املــادة الرابعــة

يلغـــى القـــرار الــــوزاري رقــــم 2014/1 امل�ســار اإليــــه ، كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف هــذا القــرار 

اأو يتعــار�س مــع اأحكامــه .

املــادة الخام�صـة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صدر فـي :  3   مـن ربيع الثانــي 1437هـ

املوافــــق :  13 مـن يـنايــــــــــــــر 2016م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري                                                                                                                     
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